
                                                            ROK 2021 

Celý rok 2021 plynul v znamení pandémie koronavírusu, ktorá bola vyhlásená svetovou 
zdravotníckou organizáciou WHO 11. marca 2020. Do druhého roku celosvetovej pandémie 
ľudstvo vstupovalo v zlej pandemickej situácii. Na Slovensku sme do roku 2021 vstupovali 
v čase núdzového stavu, počas druhej vlny pandémie, s pribúdajúcim počtom nových 
ochorení, aj obetí koronavírusu.  

Striktné pravidlá a opatrenia, ktoré boli prijaté na začiatku pandémie, udržali počet 
infikovaných osôb od jari do leta 2020 pod kontrolou. S uvoľňovaním opatrení v lete 2020 
začali prípady stúpať. V druhej vlne pandémie, počas zimy 2020/2021, sa situácia výrazne 
zhoršila kvôli výskytu novej mutácie koronavírusu alfa. V nemocniciach bol nedostatok 
lôžok pre pacientov s COVID-19, zdravotnícky personál bol vyčerpaný a bol ho taktiež 
nedostatok. Vo februári 2021 sa Slovensko stalo najhorším štátom na svete v počte úmrtí a 
hospitalizovaných prípadov na počet obyvateľov. Od konca jari 2021 sa epidemická situácia 
zlepšovala až do júla, kedy na Slovensku začala tretia vlna epidémie. Alfa variant 
koronavírusu, ktorý sa na Slovensku vyskytol už 14. novembra 2020, vystriedala mutácia 
kapa, ktorá bola prvýkrát sekvenovaná 12. mája 2021. Mutácia delta, ktorá sa rozšírila po 
svete z Indie, bola na Slovensku potvrdená 23. júna 2021. Koncom novembra vznikla 
v južnej Afrike zatiaľ najinfekčnejšia mutácia koronavírusu omikron, 10. decembra 2021 
potvrdená aj u prvých troch pacientov na Slovensku.  

Kým v prvom roku pandémie zomrelo na koronavírus na celom svete 1,8 milióna ľudí a na 
Slovensku 2000 osôb, do konca roka 2021 napriek očkovaniu na svete zomrelo 5,45 milóna  
a na Slovensku 16 700 ľudí. Očkovalo sa po celý rok najprv dvojdávkovou vakcínou a po pol 
roku aj posilňujúcou treťou dávkou vakcíny. Kým vo väčšine vyspelého sveta sa podarilo do 
konca roka 2021 zaočkovať proti koronavírusu väčšinu populácie, na Slovensku sa vďaka 
antivaxerom zaočkovala (napriek očkovacej lotérii a koncom roka aj finančným odmenám za 
očkovanie rizikovej skupine seniorov nad 60 rokov) len polovica obyvateľov. 

Pandémia si vyžiadala mnohé obmedzujúce opatrenia a neustále testovanie na COVID-19. 
Počas 2. vlny pandémie, v školskom roku 2020/21, boli školy zatvorené takmer 8 mesiacov, 
žiaci sa vzdelávali len obmedzene, dinštančne, prostredníctvom internetu. Prezenčné 
vyučovanie bolo podľa pandemickej situácie prerušované aj v školskom roku 2021/22, čo 
bude mať za následok výpadky vo vzdelaní celej generácie žiakov a študentov. Pandémia 
postihla aj národné hospodárstvo, najmä služby, malé obchody a turistický priemysel, ale aj 
kultúru, šport a iné oblasti života. Darilo sa najmä internetovým obchodom a kuriérom, 
doručujúcim objednaný tovar, ale aj obchodným reťazcom.  

Situácia bola najvážnejšia v zdravotníctve. V dobe pred pandémiou, aj počas nej, odišli 
z nemocníc tisícky lekárov a zdravotných sestier za lepšie platenou prácou do zahraničia. 
Pre veľký počet kovidových pacientov sa takmer zastavila tzv. biela medicína, odkladali sa 
plánované operácie a liečba ostatných chorôb, čo spôsobilo zhoršenie zdravotného stavu aj 
úmrtnosť obyvateľstva. Aj v našej obci zomrelo v roku 2021 rekordných 16 ľudí, z toho 
priamo na ochorenie COVID-19, pokiaľ je nám známe, zomrel len 1 občan.  

 



POČASIE 

V januári bolo veľké množstvo zrážok vo forme dažďa aj snehu, celkovo 150 mm. Teplotne 
bola zima priemerná, jar bola pomerne chladná. Máj bol bohatý na zrážky, jún bol suchý. 
Júl bol mimoriadne horúci, bolo v ňom 19 tropických dní (nad 30 stupňov Celzia) a 17 
tropických nocí (nad 20 stupňov Celzia). August bol chladný a vlhký. Október bol 
mimoriadne suchý, nenapadal ani milimeter zrážok. Pred Vianocami 4 dni mrzlo a napadalo 
10 cm snehu, takže po dlhých rokoch sme mali biele Vianoce. 

 

ČINNOSŤ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Obecné zastupiteľstvo pracovalo pod vedením starostu Ing. Martina Hvižďaka v zložení: 
zástupca starostu Ing. Dušan Zajac a poslanci Martin Olejník, Jana Hvižďáková, 
Miroslav Ščerbanovský, Ján Skyba, Roman Balog a Ján Kováč. V roku 2021 zasadalo 
obecné zastupiteľstvo 5-krát. 

30. marca 2021 malo obecné zastupiteľstvo na zasadnutí bohatý program: 

- OZ zobralo na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce 
Úbrež za rok 2020, Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 
a schválilo predložený Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021, ako aj zásady 
rozpočtového hospodárenia obce.  

- Starosta obce predložil prítomným Stanovisko hlavného kontrolóra obce Úbrež k 
dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 200 000 €. 
Materiál dostali poslanci v písomnej podobe a starosta obce požiadal poslancov o prípadné 
otázky. K predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani pripomienky. OZ 
zobralo Stanovisko HK na vedomie. 

- Starosta obce predniesol poslancom návrh na navýšenie Municipálneho úveru – Univerzál 
vo výške 200 000€. Obec Úbrež v rámci plánovaného rozvoja obce a havarijného stavu 
Domu smútku plánuje rekonštrukciu Domu smútku, ktorá bola OZ už prejednávaná. 
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov na tento účel a na základe skutočnosti, 
že v súčasnosti v dôsledku pandémie na Slovensku nie sú a ani v rámci dotačnej schémy 
jednotlivých operačných program nebudú vyhlásené výzvy na rekonštrukciu verejných 
budov, navrhuje na základe zaslanej ponuky Prima banky Slovensko, a.s., navýšenie 
Municipálneho úveru – Univerzál v sume 200 000,- EUR. Materiál dostali poslanci v 
písomnej podobe a starosta obce požiadal poslancov o prípadné pripomienky. K 
predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky. OZ schválilo navýšenie 
Municipálneho úveru - Univerzál vo výške 200 000,- EUR, na účel rekonštrukcie Domu 
smútku, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s. 

- Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie návrh všeobecne záväzného 
nariadenia č.1/2021- o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a 
školských zariadení (ďalej len ako „VZN č.1/2021“). VZN č.1/2021 bolo vyvesené na 
úradnej tabuli obce a zverejnené na web stránke obce pred zasadnutím obecného 



zastupiteľstva dňa 22.2.2021 na prípadné pripomienkovanie, zvesené bolo 29.3.2021. K 
zverejnenému návrhu VZN č.1/2021 neboli doručené žiadne pripomienky. Materiál dostali 
poslanci v písomnej podobe. K predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne 
pripomienky ani otázky. OZ VZNč.1/2021 schválilo. 

- Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie Zásady odmeňovania 
poslancov obecného zastupiteľstva v obci Úbrež s návrhom navýšenia odmeny pre poslancov 
za zasadnutie OZ na 50€, ktorý bol odprezentovaný poslanom Kováčom na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva dňa 18.12.2020. Materiál dostali poslanci v písomnej podobe. K 
predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky. OZ zásady odmeňovania 
poslancov schválilo.  

- Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie dofinancovania výmeny okien 
na budove telocvične vo výške 9 862,26€. ZŠ s MŠ obce Úbrež bolo na výjazdovom 
zasadnutí v Sobranciach v roku 2019 schválená dotácia 20 000€ na výmenu okien na 
budove telocvične ZŠ s MŠ. Na základe zrealizovaného verejného obstarávania ZŠ s MŠ 
bola na výmenu okien v telocvični vyobstarávaná suma výmeny okien 29 862,26€. Výmena 
okien bola zrealizovaná v mesiaci marec 2021, na základe čoho je potrebné dofinancovať 
sumu 9 862,26€. K dofinancovaniu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky. OZ 
dofinancovanie okien schválilo. 

- Starosta obce upovedomil prítomných poslancov o predložení žiadosti o poskytnutie 
dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny na výstavbu detského ihriska, ktorej 
poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Prílohou predmetnej 
žiadosti bola cenová ponuka, na základe ktorej Obec Úbrež žiadala o poskytnutie dotácie 
vo výške 39 379,01€, pričom spolufinancovanie by predstavovalo v zmysle žiadosti sumu 4 
000,00 €. Poslanci sa spoločne zhodli na lokalite, kde by bolo v prípade schválenia, 
umiestnené detské ihrisko, a to v areáli ZŠ s MŠ. K spolufinancovaniu nemal nikto z 
prítomných žiadne pripomienky. OZ schválilo spolufinancovania projektu vo výške 10% v 
zmysle predloženej žiadosti o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 2 písm. k) 
zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky na účel v zmysle § 9b ods.1 písm. e) na výstavbu detského 
ihriska. 

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce 
Úbrež je aktuálne konštituovaná v zložení : Ing. Dušan Zajac (Sme rodina) – predseda 
komisie Roman Balog (Progresívne Slovensko) – člen komisie Jana Hvižďaková (OĽaNO) - 
člen komisie Ján Kováč (Doma dobre) - člen komisie Ján Skyba (Doma dobre) - člen komisie 
Miroslav Ščerbanovský (Strana zelených Slovenska) - člen komisie Martin Olejník (Strana 
zelených Slovenska) - člen komisie Vychádzajúc z čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v 
znení neskorších predpisov „...Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného 
zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických 
hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej 
strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí 
mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet 



členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom 
poslancov,“ a vzhľadom na to, že poslanci obecného zastupiteľstva Obce Úbrež, p. Ján 
Kováč a p. Ján Skyba sú poslancami OZ zvolenými za politickú stranu Doma dobre a 
súčasne obaja boli zvolení za členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcie verejných funkcionárov a obdobne Miroslav Ščerbanovský a Martin Olejník sú 
obaja zvolení poslanci za politickú stranu Strana zelených Slovenska a rovnako sú v 
súčasnosti členmi Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných 
funkcionárov, čo nie je v súlade s citovaným ústavným zákonom, navrhol starosta obce 
odvolanie dvoch členov z dôvodu vzniknutého nesúladu s čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov. Poslanec Olejník navrhol, aby členom Komisie z poslancov 
zvolených za Stranu zelených Slovenska ostal z nich dvoch poslanec Ščerbanovský. Podobne 
uviedol p. Kováč, že za poslancov zvolených za stranu Doma dobre navrhuje, aby ostal p. 
Skyba, s čím p. Skyba súhlasil. OZ odvolalo členov Komisie na ochranu verejného záujmu 
pri ochrane funkcií verejných funkcionárov, Martina Olejníka (Strana zelených Slovenska) a 
Jána Kováča (Doma dobre) z dôvodu vzniknutého nesúladu s čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, v rámci zloženia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov. 

- Starosta obce predložil prítomným poslancom Správu o činnosti terénnej sociálnej práce za 
rok 2020, ktorú vypracovala terénna sociálna pracovníčka Mgr. Vejgeši. Materiál dostali 
poslanci v písomnej podobe a starosta obce požiadal poslancov o prípadné pripomienky. K 
predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky. OZ zobralo správu na 
vedomie. 

- Starosta obce predložil prítomným poslancom Správu o činnosti Komunitného centra obce 
Úbrež za rok 2020, ktorú vypracovala garantka KC, Mgr. Pandová. Materiál dostali 
poslanci v písomnej podobe a starosta obce požiadal poslancov o prípadné pripomienky. K 
predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky. OZ zobralo správu na 
vedomie.  

- Starosta obce predložil prítomným poslancom Správu o plnení programu rozvoja obce za 
rok 2020, ktorú vypracovala Mgr. Tižová. Materiál dostali poslanci v písomnej podobe a 
starosta obce požiadal poslancov o prípadné pripomienky. K predmetnému bodu nemal nikto 
z prítomných žiadne pripomienky. OZ zobralo správu na vedomie. 

- Starosta obce predložil prítomným poslancom Protokol previerky stavu zákonnosti v 
postupe a rozhodovaní obcí podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám. V zmysle predmetného protokolu Obec Úbrež vedie agendu na veľmi dobrej 
úrovni. K predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky. OZ zobralo 
protokol na vedomie. 

- Starosta obce navrhol poslancom vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 
Domu smútku. O potrebe a záujme o rekonštrukciu Domu smútku rokovalo zastupiteľstvo v 
bode 9. K predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky. OZ schválilo 
vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii Domu smútku. 



- Starosta obce navrhol poslancom, aby Obec Úbrež dala vypracovať projektovú 
dokumentáciu na rekonštrukciu Obecného úradu. Vypracovanie projektovej dokumentácie je 
potrebné z dôvodu, že v prípade ak by bola vyhlásená výzva na rekonštrukciu verejných 
budov, z časového hľadiska by obec nestíhala dať vypracovať projektovú dokumentáciu, 
prípadné stavebné konania, nakoľko výzvy sú vyhlasované na krátke časové obdobie. K 
predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky. OZ schválilo 
vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii budovy Obecného úradu.  

- Starosta obce navrhol poslancom vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 
bývania pre MRK a zároveň pripomenul, že je to aj cieľom v Programe rozvoja obce Úbrež, 
rovnako že sa prejavuje potreba riešiť zo strany obce, veľmi nepriaznivé životné podmienky 
niektorých občanov. Starosta informoval, že by malo jednať o domčeky – malé bytové 
jednotky, ktoré by sa stavali postupne. K tomuto bodu mali viacerí poslanci pripomienky. 
Poslanec Olejník sa pýtal, akým spôsobom by sa prideľovali bytové jednotky. Zároveň sa 
vyjadril, že sa nestotožňuje s predloženým návrhom. Podobne poslankyňu Hvižďakovú a 
Ing. Zajaca predložený návrh neoslovil. Starosta obce uviedol, že z pozície obce cíti 
zodpovednosť za občanov obce a má záujem o začatie výstavby malých bytových jednotiek 
pre občanov z marginalizovanej rómskej komunity svojpomocne. Poslanec Olejník uviedol, že 
z princípu s týmto návrhom nesúhlasí. OZ vypracovanie projektovej dokumentácie na 
výstavbu bytových jednotiek pre občanov z marginalizovanej rómskej komunity neschválilo. 

- Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Kariny Balogovej o prenájom nebytového 
priestoru v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, ktorá je vo vlastníctve obce 
Úbrež, s.č.162. Žiadateľka žiada o prenájom nebytového priestoru na účel uskladnenia 
nábytku, keďže nebytový priestore toho času aj tak nie je využívaný. Prítomní poslanci 
nemali k prejednávanej žiadosti námietky. OZ schválilo prenájom nebytového priestoru v 
budove Zdravotníckeho a sociálneho zariadenia vo vlastníctve Obce Úbrež, s.č.162, 
stojaceho na parcele č. KN-C č.609/3, vedeného na liste vlastníctva č. 1057, pre nájomcu 
Karinu Balogovú a poverilo starostu obce, Ing. Martina Hvižďaka, uzatvorením nájomnej 
zmluvy so žiadateľkou. 

- Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenia č.8-13/2020. Materiál bol 
poslancom predložený k nahliadnutie. Prítomní poslanci nemali k rozpočtovým opatreniam 
námietky. OZ schválilo rozpočtové opatrenia č.8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020 
a 13/2020. 

- Starosta obce predložil poslancom vypracovanú internú smernicu obce č.1/2021 – 
Pracovný poriadok Obce Úbrež, ktorý bol vypracovaný z dôvodu potreby aktualizácie. 
Materiál dostali poslanci v písomnej podobe, poslanci materiál vzali na vedomie. 

 

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 30.6.2021:   

- OZ schválilo Záverečný účet obce Úbrež za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia z roka 2020 
na tvorbu rezervného fondu vo výške 7 390,94 EUR, ktorý bude použitý na úhradu 
kapitálových výdavkov. 



- Starosta obce predložil prítomným Zámer predaja pozemku spôsobom hodným osobitného 
zreteľa na parcele č.9/2 o výmere 259 m2 kat. úz. Úbrež, na LV č. 809. Zámer predaja 
pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a web 
stránke obce dňa 01.06.2021, zvesený bod v deň zasadnutia obecného zastupiteľstva, dňa 
30.06.2021. Materiál dostali poslanci v písomnej podobe a starosta obce požiadal poslancov 
o prípadné námietky. K predmetnému bodu nemal nikto výhrady ani pripomienky. OZ 
schválilo predaj pozemku Karin Balogovej a poverilo starostu obce Úbrež prípravou 
podkladov na zverejnenie tohto zámeru obce a následnému uzavretiu kúpnej zmluvy. 

- Starosta obce predložil prítomným Rozpočtové opatrenie č. 1-3/2021. Starosta obce 
požiadal poslancov o prípadné pripomienky, námietky alebo otázky. K predmetnému bodu 
nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani pripomienky. OZ schválilo zmenu rozpočtu 
Obce Úbrež na r. 2020 rozpočtovými opatreniami č.1-3/2021. 

- Starosta obce predniesol prítomným zámer zmeny lokality výstavby detského ihriska, na 
ktoré bola obci schválená dotácia zo štátneho rozpočtu – MPSVR SR na plnenie funkcií 
rodiny vo výške 35 379,- EUR, na ktoré bolo obecným zastupiteľstvom schválené 
spolufinancovanie obce vo výške 4 000 € (predloženie žiadosti a spolufinancovanie 
schválené na OZ dňa 30.03.2021). Pôvodná lokalita výstavby detského ihriska bola 
plánovaná v areáli ZŠ s MŠ, vzhľadom na prerokovanie s riaditeľom ZŠ s MŠ, PhDr. 
Tomášom Doležalom, PhD., MBA, je potrebné prerokovať zmenu lokality detského ihriska z 
dôvodu, že areál ZŠ s MŠ je poobede uzamknutý z dôvodu ochrany majetku. Zmena 
lokality výstavby detského ihriska bola komunikovaná s poslancami aj mailom, kde každý 
poslanec vyjadril svoj názor. Navrhovaná lokalita na výstavbu detského ihriska je parc. 
KN-C č.433/1 a KN-C č.432, k.ú. Úbrež, obec Úbrež, okres Sobrance, obe parcely 
evidované na LV 544, vo vlastníctve obce Úbrež. K predmetnému bodu nemal nikto z 
prítomných žiadne výhrady ani pripomienky. OZ schválilo zmenu lokality výstavby 
detského ihriska.  

- Starosta obce predniesol poslancom návrh na zapojenie sa do výzvy z operačného programu 
OPKZP - C 67 OPKZP – PO2- SC211- 2021- 67 , 67. výzva zameraná na podporu 
budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti 
adaptácie na zmenu klímy, projekt: "Zriadenie enviromentálneho centra za účelom realizácie 
informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy v obci Úbrež". Cieľom projektu by 
bolo zriadenie envirocentra vo verejnej budove, s.č.300, na parc.č.KN – C č.79. LV 1054, v 
vlastníctve obce Úbrež (budova bývalého kina). Zároveň je predmetom bodu rokovania 
schválenie spolufinancovania obce vo výške 5% z cieľovej oprávnenej sumy, ktorá bude 
maximálne vo výške 180 000 €. Projektom by bola riešená rekonštrukcia predmetnej budovy, 
konkrétne zateplenie a fasáda a výmena strešnej krytiny. K predmetnému bodu nemal nikto 
z prítomných žiadne pripomienky ani otázky. OZ schválilo predloženie žiadosti o dotáciu. 

- Starosta obce predniesol poslancom návrh na zapojenie sa do výzvy z operačného programu 
IROP kód výzvy: IROP – PO2-SC221- 2021-67, na zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl, k projektu „Úbrež – Materská škola“, zabezpečenie realizácie projektu, 
zabezpečenie 5% spolufinancovania projektu a zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie projektu. OZ schválilo 



- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizáciu projektu „ 
Úbrež – materská škola" realizovaného v rámci výzvy "IROP-PO2-SC221-2021-67", ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce, - 
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; - zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% z 
cieľovej sumy, - zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
obce. 

- Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie vypracovanie projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu Domu smútku v sume 5 000€. Vypracovanie projektovej 
dokumentácie bolo predmetom rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2021, 
predmetom tohto bodu je schválenie sumy za vypracovanie projektovej dokumentácie. K 
predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky ani otázky. OZ schválilo 
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Domu smútku vo výške 5000 €.  

- V rámci diskusie bola otvorená témy kamerového systému v obci. Starosta obce oboznámil 
poslancov o postupnom zmodernizovaní kamerového systému. Rovnako uviedol, že kamery 
budú namontované aj smerom na lokalitu, kde bude vybudované detské ihrisko. Poslankyňa 
Hvižďaková sa informovala, kedy je naplánovaná výstavba detského ihriska z dotácie 
MPSVR SR. Starosta obce uviedol, že výstavba záleží od vypracovania projektovej 
dokumentácie, ktorá je momentálne v štádiu spracovania. Starosta obce ďalej informoval o 
skutočnosti, že Obec Úbrež sa chcela zapojiť do projektu „Miestna občianska poriadková 
služba“ (MOPS), ale po preštudovaní podmienok výzvy bolo skonštatované, že Obec Úbrež 
nie je oprávneným žiadateľom, vzhľadom na to, že oprávneným žiadateľom je žiadateľ, 
ktorý mal alebo má uzatvorenú zmluvu na MOPS. V rámci diskusie bola otvorená téma 
častých krádeží v obci a rovnako to, že je potrebné im predchádzať. Starosta obce uviedol, že 
aj napriek tomu, že nie sme oprávnený žiadateľ na MOPS, v rámci projektu ÚPSVaR Cesta 
na trh práce 3 obec zamestná zamestnancov, ktorí budú hliadkovať v obci. 

 

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 16.8.2021: 

- Starosta obce upovedomil prítomných poslancov o aktualizácii Výzvy IROP-PO2-SC221- 
2021-67, v dôsledku ktorej dôjde pri nezachovaní existujúcej Materskej školy k zníženiu 
oprávnených výdavkov, čo by malo za následok príliš vysokú mieru financovania z 
vlastných zdrojov. Starosta obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili či projekt výstavby 
materskej školy bude obec predkladať alebo nie. Poslanci sa vzájomne zhodli na tom, že je 
nevyhnutné zvážiť všetky klady a zápory a najmä finančnú situáciu obce. Vzhľadom na to 
rozhodli, že do výzvy na výstavbu MŠ sa po aktualizácii oprávnených výdavkov Obec 
Úbrež nezapojí. 

-Starosta obce navrhol prítomným poslancom, aby financovanie projektovej dokumentácie 
na „Stavebné úpravy domu smútku v obci Úbrež“ v sume 4 920 € bolo uhradené z 
rezervného fondu obce. K predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky 
ani výhrady. OZ schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4 



920 € na vypracovanie projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy domu smútku v obci 
Úbrež“. 

- Starosta obce predložil zámer čerpania schváleného úveru vo výške 134 934,97 € na 
stavebné úpravy Domu smútku v súlade so Zmluvou o dielo víťazného uchádzača verejného 
obstarávania. Stavebné úpravy na Dome smútku a úver už boli predmetom schvaľovania 
obecného zastupiteľstva. Starosta obce požiadal poslancov o prípadné námietky. K 
predmetnému bodu nemal nikto výhrady ani pripomienky. OZ schválilo čerpanie schváleného 
Municipálneho úveru na projekt „Stavebné úpravy domu smútku v obci Úbrež“ vo výške 
134 934,97 € v súlade so Zmluvou o dielo víťazného uchádzača verejného obstarávania. 

- Starosta obce predložil na schválenie prevodu majetku spôsobom hodným osobitného 
zreteľa v na parcele č.9/2 o výmere 259 m2 kat. úz. Úbrež, na LV č. 809. K prevodu 
majetku nemali poslanci žiadne výhrady. OZ zobralo na vedomie - znalecký posudok č. 
167/2021 zo dňa 08.07.2021 vyhotovený Ing. Jozefom Mihaľovičom, ktorým bola 
stanovená všeobecná hodnota pozemku na 370,00 € a poverila starostu obce Úbrež 
jednaním a podpísaním kúpnej zmluvy, na základe ktorej dôjde k prevodu vlastníctva vyššie 
uvedeného pozemku do vlastníctva Karine Balogovej. 

- Starosta obce predložil poslancom na schválenie žiadosť Obecného futbalového klubu na 
poskytnutie dotácie pre OFK z rozpočtu obce v sume 1000 € na úhradu prevádzkových 
nákladov do konca roka 2021. K predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne 
výhrady ani pripomienky. OZ schválilo poskytnutie dotácie vo výške 1 000 € z rozpočtu 
obce na rok 2021 pre Obecný futbalový klub. 

- Starosta obce predložil poslancom na prejednanie Návrh na vydanie predbežného opatrenia 
podľa §5 Občianskeho zákonníka doručený občanmi obce Úbrež. Poslanci sa zhodli, že dňa 
24.8.2021 o 17:00 zasadne Komisia verejného poriadku v tejto veci.  

- Starosta obce predložil poslancom plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
2.polrok 2021, vzhľadom na to, že hlavná kontrolórka ospravedlnila svoju neúčasť. OZ 
schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Úbrež na 2.polrok 2021. 

- Starosta obce oznámil poslancom schválenie projektu z MAS na rekonštrukciu interiéru a 
výmenu vykurovania v Dome kultúry. Obec má schválenú dotáciu vo výške 17 994,92 €. 
Informáciu o schválení dotácie vzali poslanci na vedomie. 

- Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh na rekonštrukciu verejnej 
komunikácie od Gréckokatolíckej cirkvi po Dom smútku širokú 3m. Na rekonštrukciu tejto 
komunikácie bol vypracovaný predbežný rozpočet v sume 23 843,56 €, ktorá by bola 
financovaná z rozpočtu obce. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 19.10.1921: 

- Starosta obce navrhol prítomným poslancom pokládku asfaltu na ceste na cintorín. Na 
predchádzajúcom OZ bola prerokovaná pokládka nového asfaltu na cintorín. Emailom boli 
poslanci oboznámení o možných alternatívach pokládky asfaltu na cestu na cintorín - asfalt 



od Domu smútku po Gréckokatolícku cirkev vrátane parkoviska v sume 23 843,56 € a asfalt 
od Domu smútku po Gréckokatolícku cirkev vrátane parkoviska a vrátane križovatky v 
sume 29 099,02 €. V predmetnom emaile boli poslanci požiadaní o písomné vyjadrenie, s 
ktorou alternatívou súhlasia. Odsúhlasená bola alternatíva 2 - asfalt od Domu smútku po 
Gréckokatolícku cirkev vrátane parkoviska a vrátane križovatky v sume 29 099,02 €. 
Starosta obce uviedol, že po komunikácii s potenciálnym dodávateľom, došlo k navýšeniu 
ceny asfaltu. Požiadal poslancov o prerokovanie tohto bodu a návrh riešenia. Poslanec 
Olejník sa informoval, aká bola suma za alternatívu bez križovatky. Starosta obce 
informoval, že suma predstavovala cca 24 000 €. Zároveň uviedol, že pokládku nebude z 
časového hľadiska možné stihnúť do 1.11.2021. Poslanec Ščerbanovský sa informoval, či 
plánujú realizovať pokládku po sviatku vš. svätých, nakoľko už bude zima. Rovnako 
poznamenal, že existujúce diery bude potrebné pred pokládkou nového asfaltu zabetónovať. 
Poslanec Olejník sa informoval aká bude hrúbka asfaltovej vrstvy. Starosta obce uviedol, že 
v ponuke je 6 cm vrstva. Starosta obce oboznámil prítomných, že poslankyňa Hvižďaková 
zaslala emailom návrh, aby bol pred samotnou pokládkou nanesený penetračný náter. 
Poslanec Ščerbanovský na to uviedol, že penetračný náter je potrebný, rovnako aj poslanec 
Olejník. Starosta obce uviedol, že ponuka potenciálneho dodávateľa nezahŕňala penetráciu. 
Poslanec Olejník uviedol, že potenciálny dodávateľ mal kúpiť asfalt skôr. Poslanec 
Ščerbanovský uviedol, že s alternatívami bez pentračného náteru nesúhlasí, že je pokládka 
bez neho zbytočná. Starosta obce informoval, že sa telefonicky spojí s potenciálnym 
dodávateľom ohľadom potreby penetrácie pred pokládkou. Poslanec Olejník sa spýtal či má 
obec na tieto práce financie. Poslanec Ščerbanovský uviedol, že je potrebné dodržať 
technologický postup. Poslanec Olejník sa informoval, či v rámci alternatívy bez 
penetračného náteru by bol asfalt natiahnutý len na drť a zároveň aký je podklad – hlina 
alebo frézovaný asfalt. Starosta uviedol, že podklad je ubitý, existujúca cesta „sadá“, 
roztláča ju. Poslanec Ščerbanovský znova uviedol, že trvá na penetračnom podklade. 
Starosta obce sa počas rokovania k tomuto bodu telefonicky spojil s potenciálnym 
dodávateľom, pričom s jeho súhlasom zrealizoval konferenčný hovor. Informoval sa u 
dodávateľa ohľadom potreby penetračného náteru. Dodávateľ uviedol, že to považuje za 
zbytočné, nakoľko nový asfalt priľne aj na pripravený podklad (frézovaný asfalt) aj bez 
penetračného náteru. Taktiež dodal, že záruka je rovnaká s použitím penetračného náteru 
alebo bez neho, a to v zmysle Obchodného zákonníka. Po ukončení hovoru poslanec 
Ščerbanovský poznamenal, že „penetrák“ scelí všetko a na záver sa použije finisher. 
Poslanec Olejník poznamenal, že je mu to jedno, nakoľko bol aj tak za alternatívu bez 
križovatky, zároveň, že obec mohla počkať s pokládkou 1-2 roky. Zároveň navrhol, aby 
potenciálny dodávateľ vypracoval cenovú ponuku vrátane penetrácie a aby sa o tomto bode 
rokovalo na ďalšom zasadnutí OZ. Na záver dodal, že mali by sme pracovať s reálnymi 
číslami, ak na to obec má financie. Poslanci sa dohodli, že tento bod programu OZ vezmú na 
vedomie a zhodli sa na tom, aby sa o tomto bode rokovali na ďalšom zasadnutí OZ. 

- Starosta obce informoval poslancov, že v rámci schválenej realizácie rekonštrukcie Domu 
smútku bolo zistené, že v projektovej dokumentácii k projektu „Stavebné úpravy Domu 
smútku v obci Úbrež“, neboli zahrnuté práce, ktoré sa v priebehu realizácie prejavili ako 
potrebné, konkrétne: zámenu kazetových stropov, zámenu svietidiel, doplnenie infrapanelov 
v sume 5 184,53 €, kompletnú výmenu rozvodov vody a kanalizácie v sume 4 051,57 €, 



dodávku, montáž, napojenie žumpy v sume 3 988,80 €, odvodnenie objektu v sume 897 €, 
odkvapový chodník a revízne dvierka v sume 611,70 €, chodník pred vstupom a dlažba na 
obslužnom chodníku v sume 1 170,49 € a ozvučenie Domu smútku v sume 2 340 €. Starosta 
obce k tomu uviedol, že vodovod obec spravila, pri spracovaní projektovej dokumentácie 
projektant nezahrnul do nej ozvučenie Domu smútku, nakoľko to bolo vopred dohodnuté. 
Uviedol, že sa jedná o 2ks externých reproduktorov. K rozvodom kanalizácie starosta 
informoval, že sa jedná o výkop, napojenie, betónový podklad pod žumpu a osadenie 
plastovej žumpy s kapacitou 5 m3. Poslanec Olejník sa informoval, koľko zaplatila obec za 
projekt projektantovi? Starosta na to uviedol sumu 4 920€. Starosta ďalej uviedol, že v 
rámci prác naviac ide o výmenu kazetových stropov, výmenu svietidiel, infražiaričov na 
chodbičke. Zároveň informoval, že realizácia prác sa natiahne, nakoľko na dvier a plech je 
čakacia doba až do 12 týždňov. Poslanec Ščerbanovský sa spýtal, aký plech bude použitý na 
strechu. Starosta informoval, že plech bude falcovaný. Poslanca Olejníka zaujímalo, či 
strecha ostane plochá. Starosta obce mu odpovedal, že strecha bude mierne vyspádovaná o 
2%. Poslanec Olejník sa ďalej informoval, aký pôvodný materiál bol na streche, na čo 
starosta zareagoval, že pôvodne tam bola lepenka a dodal, že plech je lepší ako fólia. 
Poslanec Olejník zareagoval, že fólia je trvácnejšia. Poslanec Ščerbanovský mal otázku či 
budú pracovníci na stavbe falcovať plech ručne, čo starosta potvrdil. Starosta na záver 
informoval, že potrebné bude ešte vymeniť revízne dvierka, nakoľko existujúce sú staré a 
značne opotrebované. K tomuto bodu viac nemal nikto pripomienky a otázky. OZ schválilo 
financovanie a realizáciu prác naviac v rámci „Stavebných úprav Domu smútku v obci 
Úbrež“, zahŕňajúcich zámenu kazetových stropov, zámenu svietidiel, doplnenie 
infrapanelov v sume 5 184,53 €, kompletnú výmenu rozvodov vody a kanalizácie v sume 4 
051,57 €, dodávku, montáž, napojenie žumpy v sume 3 988,80 €, odvodnenie objektu v 
sume 897 €, odkvapový chodník a revízne dvierka v sume 611,70 €, chodník pred vstupom a 
dlažba na obslužnom chodníku v sume 1 170,49 € a ozvučenie Domu smútku v sume 2 340 
€, a ich úhradu z Municipálneho úveru obce Úbrež. 

- Starosta obce informoval poslancov, že ponuku l KOSIT, s.r.o. dostali mailom. Ďalej 
uviedol, že spoločnosť KOSIT s.r.o. má skládku v Michalovciach a zaujímavý je ponúkaný 
čipový množstevný zber, nakoľko u každej domácnosti je evidované presné množstvo 
vyprodukovaného odpadu. Rovnako informoval, že napr. Obec Sretava má tento čipový zber 
zavedený a pochvaľuje si ho. Dodal, že spoločnosť KOSIT s.r.o. ponúka aj iné výhody, 
napr.1 rok ponúka vývoz len za polovičnú cenu, pričom ale zmluvná viazanosť je 5 rokov. 
Taktiež uviedol, že spoločnosť Fúra s.r.o. takýto zber odpadu nerealizuje, v prípade, že by 
obec mala záujem o ponuku spoločnosti KOSIT s.r.o., výpovedná doba vo Fúre s.r.o. je 3 
mesiace. Podotkol, že v prípade realizácie čipového zberu, musia byť čipy inštalované na 
plastové zberné nádoby, nie kovové, pričom plastové nemajú všetci občania. Na záver dodal, 
že čipový množstevný zber by bol z hľadiska platenia poplatkov za vývoz odpadu 
spravodlivejší. Poslanec Skyba uviedol, aby nedošlo k tomu, že občania by vyhadzovali smeti 
mimo zberné nádoby a nevytvárali tak nelegálne skládkys úmyslom, aby mali menej 
odváženého odpadu. Poslanec Olejník sa informoval ako platia občania odpad v súčasnosti, 
na osobu? Starosta potvrdil, že platí sa na osobu v zmysle platného VZN. Poslanec Olejník 
sa ďalej informoval ako funguje nálepkový systém spoločnosti Fúra s.r.o. Starosta 
odpovedal, že každá domácnosť si zakúpi nálepku na 1 zbernú nádobu, pričom Fúra s.r.o. 



vyvezie len tie nádoby, ktoré budú označené nálepkou. Dodal, že cena 1 nálepky je 0,25 €. 
Poslanec Ščerbanovský poznamenal, aby obec potom nezbierala vyhádzaný odpad po 
poliach. Starosta uviedol, že zmluvný vzťah so spoločnosťou Fúra s.r.o. neprináša nič 
inovatívne a avizované je znova zvyšovanie ceny za vyvezený odpad. Poslanec Olejník 
poznamenal, že podľa jeho názoru, ak bude zavedený čipový zber, budú niektorí občania 
vyhadzovať smeti „za humno“. Starosta na to zareagoval, že aj pri nálepkovom systéme k 
tomu môže dôjsť. Poslanec Olejník rozpravu uzavrel otázkou či sú občania v tomto zložení 
na takýto systém vývozu pripravení. OZ zobralo na vedomie ponuku spoločnosti KOSIT na 
zabezpečenie čipového množstevného zberu odpadu v obci Úbrež. 

- Starosta obce informoval o doručenej žiadosti p. Gejzu Holuba, Emílie Balogovej a Lukáša 
Gažiho o prenájom nebytových priestorov v Budove obchodu a služieb. Starosta informoval, 
že menovaní žiadajú o prenájom priestorov, kde bola prevádzka pizzerie, pričom žiadatelia 
plánujú prevádzku pizzerie obnoviť. Starosta ďalej uviedol, že nájom nebytových priestorov 
plánuje zvýšiť o 50 €, čo bude predmetom ďalšieho zasadnutia OZ. Poznamenal, že vývoz 
žumpy realizuje 1x obec a 1x nájomcovia v Budove obchodu a služieb. Poslanec Olejník 
zareagoval, že v žiadosti nie je uvedené, na aký účel žiadajú prenájom. V prípade 
schválenia, aby bol v nájomnej zmluve uvedený účel, teda prevádzka stravovacieho 
zariadenia. K predmetnému bodu nepredniesol nikto pripomienky. OZ schválilo prenájom 
nebytových priestorov v Budove obchodu a služieb na prízemí vpravo od vstupu do budovy s 
prevádzkovou plochou 105 m2, súpisné číslo 168, obec Úbrež, okres Sobrance, kraj Košický, 
kat. úz. Úbrež, postaveného na parcele reg. C č. 212, zapísaného na liste vlastníctva č.544, 
druh stavby: Budova obchodu a služieb, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Úbrež na 
dobu neurčitú žiadateľom Gejza Holub, Emília Balogová a Lukáš Gaži na účel prevádzky 
stravovacieho zariadenia. 

- Starosta obce odprezentoval záujem obce o zapojenie sa do výzvy z operačného programu 
Kvalita životného prostredia – kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68, projekt: 
„Zníženie energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“. Uviedol, že by sa jednalo o 
rekonštrukciu budovy Obecného úradu, zateplenie, fasádu a nový krov. Informoval, že 
rozpočet projektu je 376 326,46 €, pričom obec by sa uchádzala o dotáciu, ktorú by v 
prípade schválenia spolufinancovala vo výške 5% z oprávnenej sumy. Poslanec Olejník 
povedal, že zrušme cestu na cintorín a budeme mať financie na rekonštrukciu Obecného 
úradu a Dom smútku, zároveň, že 5% znie pekne, ale či na to obec má finančné prostriedky. 
Starosta na to zareagoval, že spolufinancovanie by sme pokryť vedeli, ale na celkovú 
rekonštrukciu bez dotácie obec nemá finančné prostriedky. Poslanec Olejník sa informoval 
aká bola cena za vypracovanie projektovej dokumentácie. Starosta odpovedal 9 900 €. 
Starosta ďalej informoval, že v prípade schválenia zapojenia sa do projektu, musí byť 
zrealizované verejné obstarávanie cez vestník, o čom bude OZ rokovať v bode 11. Poslanec 
Olejník dodal, že treba zrátať sumu koľko vynaloží obec financií na vypracovanie 
projektovej dokumentácie, realizáciu verejného obstarávania a spolufinancovanie. Starosta 
reagoval, že všetko niečo stojí, samo sa to nespraví. Poslanec Olejník ďalej dodal, že na 1 rok 
je toho dosť veľa. Počas rokovania sa dostavil poslanec Balog. K tomuto bodu nemali 
prítomní ďalšie pripomienky. OZ schválilo                                                    1. predloženie 
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita 



životného prostredia – kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68, projekt: „Zníženie 
energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“ v sume 376 326,46 € s DPH, pričom ciele 
projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce a platným územným plánom obce,                                                        
2. zabezpečenie realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“ 
v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku                                                                
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu „Zníženie 
energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“ vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov,         4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 
projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie 
jeho cieľa z rozpočtu obce. 

- Starosta obce informoval poslancov o finálnej cene za vypracovanie projektovej 
dokumentácie k projektu „Zníženie energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“ Ateliérom 
Urbeko s.r.o., spolu 9 900 €. K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani 
pripomienky. OZ schválilo sumu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie na „Zníženie energetickej náročnosti - Obecný úrad Úbrež“ spoločnosťou Ateliér 
Urbeko s.r.o., a to 3 960 € a 5 940€, a ich úhradu z Municipálneho úveru obce Úbrež. 

- Starosta obce informoval poslancov o vyhlásenej výzve na poskytnutie dotácie dotácie v 
oblasti podpory regionálneho rozvoja – kód výzvy: 12861/2021/OSMRR s projektom: 
„Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež“. Starosta uviedol, že projektovú 
dokumentáciu obec má, rovnako aj právoplatné stavebné povolenie. V podstate je obec 
pripravená podať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a že celkový 
rozpočet projektu je 179 036, 68 €, pričom spolufinancovanie predstavuje 5% z vlastných 
prostriedkov, v prípade schválenia dotácie. K tomuto bodu nemali prítomní pripomienky. 
OZ schválilo:                                                                                                                            
1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja – kód 
výzvy: 12861/2021/OSMRR s projektom: „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci 
Úbrež“ v sume 179 036,68 € s DPH, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom 
rozvoja obce a platným územným plánom obce,                                                                                                                                        
2. zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež“ v 
súlade s podmienkami poskytnutia poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 
rozvoja,                                                                                                                                    
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu 
„Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež“ vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov,                                                                                                                                
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré vzniknú 
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa z rozpočtu obce. 

- V bode 8 starosta informoval, že na účely zapojenia sa do výzvy z operačného programu 
Kvalita životného prostredia – kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68, projekt: 
„Zníženie energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“, bude potrebné mať ukončené 
verejné obstarávanie. Ponuka ceny za realizáciu verejného obstarávania pri zákazke 376 
326,46 € je 3 756 € od spoločnosti Ultima Ratio s.r.o. K predmetnému bodu nepredniesol 
nikto otázky ani pripomienky. OZ schválilo realizáciu verejného obstarávania podľa zákona 



č.343/2015 Z.z. na projekt "Zníženie energetickej náročnosti - Obecný úrad Úbrež" 
spoločnosťou Ultima Ratio, s.r.o., v sume 3 756 € v zmysle zaslanej cenovej ponuky. 

Starosta obce oznámil poslancom, že po konzultácii s audítorkou je potrebné vydať príkaz 
starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021. Vydanie príkazu starosta predkladá 
poslancom na vedomie, na účel inventarizácie k 31.12.2021 bude zostavená inventarizačná 
komisia. 

- Starosta obce informoval, že k schválenej dotácii na výstavbu detského ihriska z 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR už došlo k podpisu zmluvy o poskytnutí 
dotácie a rovnako už bola dodaní projektová dokumentácia. Obec plánuje v krátkom čase 
zrealizovať verejné obstarávanie na dodávateľa detských prvkov. Rovnako informoval, že v 
krátkom čase dôjde k podpisu zmluvy na poskytnutie schválenej dotácie z Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry na rekonštrukciu vykurovania v Kultúrnom dome. Nikto z prítomných 
nemal otázky ani pripomienky. 

 

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 17.12.2021: 

- Starosta obce odprezentoval prítomným poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky k 
návrhu rozpočtu Obce Úbrež na roky 2022 – 2024, nakoľko hlavná kontrolórka Obce 
Úbrež sa z účasti na obecnom zastupiteľstve ospravedlnila. Hlavná kontrolórka odporučila 
v stanovisku k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024, rozpočet Obce Úbrež na roky 2022 – 
2024 schváliť. Materiál dostali všetci poslanci v písomnej podobe. OZ zobralo na vedomie 
stanovisko HK. 

- Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh rozpočtu Obce Úbrež na roky 2022 – 
2024. Materiál dostali poslanci v písomnej podobe. K návrhu rozpočtu Obce Úbrež na roky 
2022 – 2024 nemal žiaden poslanec pripomienky ani námietky. OZ schválilo Rozpočet obce 
Úbrež na roky 2022-2024. 

- Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.2/2021 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci dostali materiál v 
písomnej podobe pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Návrh VZN č. 2/2021 bol 
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce Úbrež od 01.12.2021 na 
pripomienkovanie. Starosta obce skonštatoval, že počas 15-dňovej lehoty, určenej na 
pripomienkovanie, ani do dňa zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli Obci Úbrež 
doručené žiadne pripomienky k návrhu predmetného VZN. K návrhu VZN počas rozpravy 
k tomuto bodu OZ, predniesol poslanec Olejník pripomienku v znení, že považuje za 
nespravodlivé, aby nálepkový systém fungoval tak, že každý poplatník dostane po úhrade 
miestneho poplatku za komunálne odpady 1 nálepku, bez ohľadu na počet členov 
domácnosti, a teda, že domácnosť s 1 alebo 2 členmi dostane rovnako 1 nálepku, ako 
domácnosť s napr. 6 alebo 8 členmi, pričom viacčlenná domácnosť zaplatí vyšší miestny 
poplatok za komunálny odpad a zároveň logicky vyprodukuje viac odpadu. Viacčlenná 
domácnosť by takto dostala iba 1 nálepku a každú ďalšiu (v prípade, že má viac nádob na 
odpad) by si musela kúpiť za 13 Eur ročne. Túto pripomienku vzalo obecné zastupiteľstvo 
na vedomie, pričom rozkonzultovalo tento bod. Starosta obce v zmysle vyššie uvedeného 



predniesol pozmeňujúci návrh k tomuto VZN č. 2/2021, a to, aby v rámci nálepkového 
systému bol určený nárok na nálepku pre poplatníka, ktorý zaplatí miestny poplatok za 
príslušný kalnedárny rok, 1 nálepka na 4 osoby v domácnosti, takto: Poplatník má za 
každých štyroch členov domácnosti, za ktoré platí poplatok za komunálny odpad v 
príslušnom kalendárnom roku, nárok na 1 nálepku na príslušný kalendárny rok: a) 
domácnosť s 1 – 4 osobami – 1 nálepka, b) domácnosť s 5 – 8 osobami – 2 nálepky c) 
domácnosť s 9 – 12 osobami – 3 nálepky, d) domácnosť s 13 – 16 osobami – 4 nálepky, atď. 
Tento pozmeňujúci návrh odsúhlasili všetci poslanci jednohlasne. Poslanec Olejník ďalej 
predniesol pozmeňujúci návrh, aby bol z § 27 Cintorínsky poplatok odstránený ods. 2 v 
znení: „Daňovník, ktorý vlastní v obci viac ako jeden rodinný dom alebo byt, platí 
cintorínsky poplatok iba raz“, z dôvodu, že ak vlastnia občania viacero nehnuteľností v 
obci, majú aj na zaplatenie cintorínskeho poplatku za každý dom/byt. Tento pozmeňujúci 
návrh odsúhlasili všetci poslanci jednohlasne. OZ schválilo VZN č. 2/2021 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v upravenom 
znení. 

- Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.3/2021 o nájme nebytových priestorov vo 
vlastníctve obce Úbrež. Poslanci dostali materiál v písomnej podobe pred zasadnutím 
obecného zastupiteľstva. Návrh VZN č. 3/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a 
webovej stránke obce Úbrež od 01.12.2021 na pripomienkovanie. Starosta obce 
skonštatoval, že počas 15-dňovej lehoty, určenej na pripomienkovanie, ani do dňa 
zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli Obci Úbrež doručené žiadne pripomienky k 
návrhu predmetného VZN. K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec pripomienky ani 
námietky. OZ schválilo VZN č. 3/2021 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce 
Úbrež. 

- Starosta obce odprezentoval záujem obce o odpredaj bytov č.5 nachádzajúceho sa na 
prízemí v bytovom dome súpisné číslo 162 v Obci Úbrež, kat. úz. Úbrež, postaveného na 
parcele reg. C č. 609/3, vrátane podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a 
na príslušenstve bytového domu s.č. 162 s výškou podielu 5223/32883 z celku za cenu 
412,32 €, a č. 6 nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome súpisné číslo 162 v Obci 
Úbrež, kat. úz. Úbrež, postaveného na parcele reg. C č. 609/3, vrátane podielu na 
spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového domu s.č. 162 s 
výškou podielu 5168/32883 z celku za cenu 407,98 €, v zmysle výpočtu ceny bytov a ceny 
spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na 
príslušenstve bytového domu s.č. 162 vyhotovený Ing. Marekom Kočišom, zo dňa 
30.11.2021, ktoré byty ako výlučné vlastníctvo obce Úbrež, vrátane podielu na spoločných 
častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového domu sú zapísané na LV č. 
1057, Obec Úbrež, kat. úz. Úbrež, na základe ktorého bola stanovená cena bytu č. 5 s prísl. 
na sumu 412,32 € a cena bytu č. 6 s prísl. na sumu 407,98 a to v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona NR SR č. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov. OZ schválilo - predaj bytu č. 5 nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome 
súpisné číslo 162 v Obci Úbrež, kat. úz. Úbrež, postaveného na parcele reg. C č. 609/3, 
vrátane podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve 
bytového domu s.č. 162 s výškou podielu 5223/32883 z celku za cenu 412,32 €, - predaj 



bytu č. 6 nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome súpisné číslo 162 v Obci Úbrež, 
kat. úz. Úbrež, postaveného na parcele reg. C č. 609/3, vrátane podielu na spoločných 
častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového domu s.č. 162 s výškou 
podielu 5168/32883 z celku za cenu 407,98 €, ktoré sú zapísané ako výlučné vlastníctvo 
obce Úbrež, čo vyplýva z LV č.1057 v k.ú. Úbrež, Obec Úbrež, okres Sobrance, kraj 
Košický, z výlučného vlastníctva Obce Úbrež do vlastníctva nájomcov. OZ poverilo 
starostu obce Úbrež jednaním a podpísaním všetkých zmlúv, na základe ktorých dôjde k 
prevodu vlastníctva vyššie uvedených bytov s prísl. do vlastníctva nájomcov, ako aj 
všetkých úkonov s tým súvisiacich, vrátane návrhu na vklad údajov z kúpnych zmlúv do 
katastra nehnuteľnosti. 

 - Starosta obce predložil poslancom Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 
1.polrok 2022. K tomuto bodu neboli prednesené žiadne pripomienky. OZ zobralo na 
vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022. 

- Starosta obce navrhol poslancom schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku za rok 2021 
vo výške 10% z ročnej hrubej mzdy. V odmenou súhlasili všetci poslanci.  

- Starosta obce predniesol poslancom zámer, ktorý už bol niekoľkokrát diskutovaný na 
obecnom zastupiteľstve, a to zámer výstavby sociálnych bytov / domov v lokalite za 
rómskou osadou na parcele na parcele KN – E č.986, v k. ú. Úbrež, obec Úbrež, okres 
Sobrance, kraj Košický, s výmerou 4 522 m2, druh pozemku - ostatná plocha, umiestnenie 
pozemku – pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísanom na LV č.809 
pre k. ú .Úbrež. Rovnako informoval poslancov, že cenová ponuka na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na výstavbu sociálnych domov bola doručená v sume 3 900 Eur. 
Poslanec Olejník s týmto zámerom obce nesúhlasil. Ostatní poslanci nemali pripomienky. OZ 
schválilo výstavbu sociálnych domov pri rómskej osade na pozemku vo výlučnom vlastníctve 
Obce Úbrež, na parcele KN – E č.986, v k. ú. Úbrež, obec Úbrež, okres Sobrance, kraj 
Košický, s výmerou 4 522 m2 , druh pozemku - ostatná plocha, umiestnenie pozemku – 
pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísanom na LV č.809 pre k. ú 
.Úbrež, a poveruje starostu obce zabezpečením vypracovania projektovej dokumentácie na 
výstavbu sociálnych domov v sume 3 900 Eur.  

- OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č.5/2021 a č.6/2021, predložené starostom obce a 
Harmonogram zasadnutí na rok 2022. 

- OZ zobralo na vedomie konsolidovanú výročnú správu obce Úbrež za rok 2020 a správu 
audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a individuálnej účtovnej závierke za rok 
2020. 

- Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o preplatenie nevyčerpanej 
dovolenky za rok 2020 v počte 22 dní, ktorú z dôvodu pracovnej vyťaženosti nemohol 
vyčerpať. Zároveň predložil k tomuto bodu dôvodovú správu. Poslanci k preplateniu 
dovolenky nemali námietky ani pripomienky. OZ schválilo preplatenie nevyčerpanej 
dovolenky starostu za rok 2020 v počte 22 dní.  

 



Investičné akcie a skrášľovanie obce 

Najviac investícii v roku 2021 smerovalo na miestny cintorín. Najprv bola v letných 
mesiacoch vybudovaná prípojka pitnej vody na cintorín s odbočkami do domu smútku 
a k dvom výdajným stojanom, vybudovaných svojpomocne pracovníkmi obecného úradu. 
V polovičke augusta začala rekonštrukcia domu smútku, ktorá bola ukončená v novembri. 
Boli rozšírené obradné priestory, znížený strop, vymenené všetky dvere, okná a opláštenie 
budovy, budova prekrytá novou plechovou strechou, vymenené dlažby, omietky, obklady, 
sociálne zariadenia a žumpa. Taktiež boli vydláždené prístupové schody a chodník okolo 
domu smútku. Prístupová cesta na cintorín bola v septembri rozšírená a v novembri 
vyasfaltovaná od hlavnej cesty až po dom smútku, včítane parkoviska pri cerkvi. 

Na školskej telocvični boli začiatkom roka vymenené okná, nainštalované nové vykurovanie 
a na konci telocvične vybudované únikové dvere, ktoré boli vyžadované aj hygienikmi ako 
výstupné dvere pri testovaní na COVID-19 a pri neskoršom očkovaní. 

Starosta obce v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi aj v treťom roku funkčného obdobia 
pokračoval v nastúpenej ceste skrášľovania obce. Na obecnom trojuholníkovom pozemku 
pred školou, medzi potokom a uličkou do Karny, bol splanírovaný terén a osadené stĺpy 
oplotenia pre budúce detské ihrisko. Okrem priebežného kosenia a upratovania intravilánu 
obce, sa pravidelne čistili aj dlhodobo zanedbávané okraje ciest v extraviláne, včítane 
autobusovej zastávky pred gajdošskou križovatkou. Napriek pandémii sa zrealizovali aj 
tradičné výzdoby k Veľkonočným a Vianočným sviatkom, v spolupráci s Jednotou 
dôchodcov sa vyzdobil veľký adventný veniec. 

Tvár obce sa dlhodobo menila len minimálne. Počas 2. polovice 19. storočia, v čase značného 
pribúdania obyvateľov, sa zahustila výstavba rodinných domov na celej hlavnej ulici po 
oboch stranách potoka, ako aj na jovsianskej a fekišovskej ulici. Na prelome 19. a 20. 
storočia sa začali budovať rodinné domy aj na „hracke“ (hlavná cesta). Rozširovanie 
intravilánu pokročilo aj po 2. svetovej vojne o predĺženie výstavby na oboch koncoch 
„hracky“ (ku Gajdošu aj k Remetským Hámrom). V časoch socializmu bola asi polovička 
domov zrekonštruovaná („vinkľovky“), alebo staré hlinené domy zbúrané a namiesto nich 
postavené nové „štvorce“. Po novembrovej revolúcii 1989 a zmene režimu sa v Úbreži 
prakticky zastavila výstavba nových rodinných domov. Do konca storočia sa dokončila 
výstavba zopár rozostavaných domov, započatých ešte za pomoci nenávratných pôžičiek za 
socializmu. V 21. storočí sa nové domy prestali v obci budovať, prvý nový dom sa buduje až 
teraz pri ruskovskej ceste, ešte nie je dokončený. Začala sa éra rekonštrukcie starých domov 
ich novými majiteľmi prevažne z rómskej komunity. Na kúpu lacných neobývaných starých 
domov a ich rekonštrukciu si väčšina z nich zarobila, alebo získala zo štedrých sociálnych 
dávok v zahraničí, najmä vo Veľkej Británii. Rekonštrukcia pozostáva z vylepšenia 
interéru, výmeny starých okien a dverí za plastové, tepelnej izolácie vonkajších múrov 
polystyrénom a nových pestrofarebných fasád domov. Noví majitelia likvidujú vinič 
a stromy z dvora, spevňujú plochy dvorov aj predzáhradiek kamenivom, dlažbou, prípadne 
vyfrézovaným asfaltom z rekonštrukcie ciest a budujú okázalé murované predné ploty 
s kovanými bránami. 

 



 

Základná škola s materskou školou v Úbreži 

Obec je zriaďovateľom plne organizovanej základnej školy (1.- 9. ročník), ako aj materskej 
školy. V roku 2010 sa základná a materská škola spojili do nového právneho subjektu s 
názvom Základná škola s materskou školou v Úbreži. Súčasným riaditeľom školy je PhDr. 
Tomáš Doležal, PhD., MBA, zástupkyňou riaditeľa pre ZŠ je MVDr. Marianna Bellová a 
zástupkyňou riaditeľa pre MŠ Jarmila Antoničová. Počet zamestnancov ZŠ bol 28 z toho 
16 učiteľov, 3 pedagogickí asistenti, 1 odborný zamestnanec, 1 vychovávateľka ŠKD a 7 
nepedagogických zamestnancov. 

V školskom roku 2020/21 základnú školu navštevovalo 191 žiakov v 9 triedach ročníkov 1 
– 9 a v troch špeciálnych triedach. V tomto školskom roku skončilo dochádzku na ZŠ 10 
žiakov 9. ročníka, 4 žiaci ukončili 10 ročnú povinnú školskú dochádzku v ôsmom ročníku, 1 
žiak ukončil 10 ročnú povinnú školskú dochádzku v siedmom ročníku, 1 žiak ukončil 10 
ročnú povinnú školskú dochádzku v šiestom ročníku a 1 žiak ukončil 10 ročnú povinnú 
školskú dochádzku v špeciálnej triede.  

Prácu školy významne ovplyvnila pandémia koronavírusu. Neustále sa meniace rôzne 
protipandemické opatrenia kladli veľké nároky na učiteľov, ale aj na žiakov. V školskom 
roku 2020/21 boli školy zatvorené takmer 8 mesiacov, žiaci sa vzdelávali len obmedzene, 
dinštančne, prostredníctvom internetu, čo sa negatívne prejavilo aj na úrovni vzdelania detí. 

 

Komunitné centrum a terénna sociálna práca 

Komunitné centrum v Úbreži vzniklo v roku 2020. Úlohou komunitného centra je 
poskytovať odbornú podporu jednotlivcom a rodinám, ohrozeným chudobou a sociálnym 
vylúčením, vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov. V komunitnom 
centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje základné sociálne 
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a 
zabezpečuje záujmová činnosť. Komunitné centrum v Úbreži vedú: Mgr. Renáta Pandová - 
garantka KC, Bc. Silvia Kelemenová - odborná pracovníčka KC a Jozef Balog - pracovník 
KC. Práca komunitného centra bola sťažená pandémiou koronavírusu, museli sa dodržiavať 
protipandemické opatrenia. Počas leta, keď sa pandemická situácia zlepšila, bolo 
zorganizovaných viacero akcií.  
- 15.7.2021 Komunitné centrum v súčinnosti s TSP a OCU Úbrež organizovalo opekačku 
pre miestne deti na obecnom ihrisku. Deti sa zabavili loptou a kreslením na chodník. 
- 19.07.2021 a 20.07.2021 pracovníci KC realizovali skupinové aktivity zamerané na 
zdravé stravovanie. Po prednáške a diskusii dievčatá pripravili vajíčkovú a sardinkovú 
nátierku. 
- 20.8.2021 obec Úbrež v súčinnosti s pracovníkmi Komunitného centra a terénnej sociálnej 
práce zorganizovala pre deti a rodičov výlet na Morské oko. Výlet splnil detské očakávania. 
 

Hlavným cieľom terénnej sociálnej práce je poskytovanie služieb klientom z 
marginalizovaných rómskych komunít. Terénna sociálna práca je vykonávaná v prirodzenom 



prostredí človeka a je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných 
situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie, chudoby a sociálneho vylúčenia. 
Terénnu sociálnu prácu v Úbreži zabezpečujú Mgr. Diana Vejgeši - terénna sociálna 
pracovníčka a Vojtech Balog - terénny pracovník. 

 

Cirkev, kultúra a šport 

Duchovný život bol počas celého pandemického roka značne obmedzovaný 
protipandemickými opatreniami. Všetky 3 farnosti (rímskokatolícka, gréckokatolícka aj 
pravoslávna) sa  riadili vyhláškami hlavného hygienika. Sväté omše boli po celý rok 
obmedzované predpísaným maximálym počtom veriacich a prísnymi hygienickými 
opatreniami (respirátory, dezinfekcia, rozostupy, zákaz podávania rúk a prijímanie 
eucharistie priamo do úst). Časť roka, počas zhoršenej epidemiologickej situácie, sa veriaci 
nemohli na svätých omšiach zúčastňovať vôbec, mohli ich len sledovať prostredníctvom 
kamier na internete.  

Kultúrny  a športový život bol taktiež väčšinu roka obmedzovaný zákazom 
zhromažďovania a inými protipandemickými opatreniami. Uskutočnilo sa len zopár akcií, 
ktoré sa podarilo zorganizovať v lete, počas zlepšenej epidemiologickej situácie a  
uvoľnenejších opatrení. 7. augusta sa podarilo zorganizovať futbalový turnaj za účasti 
futbalistov z Michaloviec, OFK Úbrež a výberu mladých futbalistov. 2. septembra obec  
v spolupráci s komunitným centrom usporiadala športový deň detí a 4. septembra za 
spolupráce Jednoty dôchodcou s obecným úradom športový deň dôchodcov. Okrem toho boli 
dodržané obecné tradície veľkonočnej výzdoby s adventným vencom a stavanie mája, aj keď 
kvôli pandémii bez kultúrneho programu. Futbalisti aj napriek pandémii dohrali skrátenú 
(jednokolovú) verziu futbalovej ôsmej ligy 2020/21, aj jesennú časť ročníka 2021/22.  

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 nadviazalo na dlhú históriu cenzov na území 
Slovenska, zároveň znamenalo odchod od tradičného sčítania. Išlo o prvé plne elektronické a 
prvé integrované sčítanie v SR. Inovatívnosť sčítania v roku 2021 spočívala v jeho 
elektronickej forme a využití administratívnych zdrojov dát. V minulosti sme poznali 
sčítacie obvody, v roku 2021 to bol adresný bod, ktorý revolučne posunul sčítanie domov a 
bytov aj obyvateľov. Tento medzinárodne ocenený nástroj pomohol spresniť sčítanie aj v 
marginalizovaných komunitách, kde sa vyskytuje veľa obydlí bez súpisných čísel – teda 
mimo oficiálne administratívne zdroje. ŠÚ SR v rámci územnej prípravy vyvinul nástroje, 
pomocou ktorých sa vytvárali tzv. štatistické adresné body aj na obývané objekty 
nespĺňajúce stavebné podmienky.  

SODB 2021 bolo realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie 
obyvateľov. Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované 
počas sčítania bola polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. 



Sčítanie domov a bytov sa realizovalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Zber údajov 

zabezpečovali obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní do-

mov a bytov nepodieľal. Predmetom sčítania domov a bytov boli všetky byty v domoch bez 

ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujú-

cemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad 

obývané chatrče, ktorým nemôže byť pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri 

adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné 

obývané objekty primárne neurčené na bývanie. Sčítanie domov a bytov sa realizovalo pro-

stredníctvom elektronického sčítacieho formulára, ktorý mal dve podoby – databázovú a do-

tazníkovú.  

 

Samosčítanie obyvateľov bolo realizované v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

Obyvateľ sa sčítal sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom e-formulára dostup-

ného na www.scitanie.sk  alebo v mobilnej aplikácii SODB 2021. Z dôvodu nepriaznivej 

epidemickej situácie bolo potrebné pristúpiť k novelizácii zákona o sčítaní a asistované sčí-

tanie posunúť. Asistované sčítanie sa uskutočnilo v termíne od 3. mája do 13. júna 2021. 

Asistované sčítanie bolo určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blíz-

kej osoby, išlo najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov. Obyvateľ mal 

možnosť sčítať sa na kontaktom mieste v obci s pomocou stacionárneho asistenta alebo tele-

fonicky požiadať na obci o mobilného asistenta, ktorý obyvateľa navštívil v domácnosti. 

 
Prvé výsledky sčítania obyvateľov zverejnil Štatistický úrad SR až v decembri 2021. Ďalšie 
údaje o obyvateľoch, včítanie údajov po jednotlivých obciach, boli zverejnené v januári 
2022. Podľa týchto údajov sme sa dozvedeli, že obec Úbrež je obcou s najvyšším počtom 
obyvateľov v okrese Sobrance. K 1.1.2021 žilo podľa výsledkov sčítania v Úbreži 1022 oby-
vateľov, z toho 514 mužov a 508 žien. Oproti obecnej evidencii obyvateľov k 1.1.2021 (892 
obyvateľov) Štatistický úrad SR napočítal o 130 obyvateľov viac. Zo štruktúry obyvateľov 
z výsledkov sčítania vyplýva, že sa jedna poväčšine o Ukrajincov, ktorým priznala trvalý 
pobyt v Úbreži cudzinecká polícia po súhlase majiteľov nehnuteľností v obci Úbrež. 

Štruktúra obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín: predproduktívny vek (0-14 ro-
kov) 271 – 26,52%, produktívny vek (15-64 rokov) 663 – 64,87%, poproduktívny vek (65 
a viac rokov) 88 – 8,61% 

Štruktúra obyvateľov podľa krajiny narodenia: narodení v SR 850 – 83,18%, narodení 
mimo SR 124 – 12,13%, nezistené 48 – 4,7% 

Štruktúra obyvateľov podľa štátnej príslušnosti: SR 883 – 86,4%, cudzinci 138 – 13,5%, 
nezistené 1 – 0,1% 

Štruktúra obyvateľov podľa rodinného stavu: slobodný, slobodná 546 – 53,42%, ženatý, vy-
datá 307 – 30,04%, rozvedený, rozvedená 40 – 3,91%, vdovec, vdova 53 - 5,19%, nezistené 
76 – 7,44% 

http://www.scitanie.sk/


Štruktúra obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania: bez ukončeného vzdelania 
– osoby vo veku 0-14 rokov 197 – 19,28%, základné vzdelanie 366 – 35,81%, stredné od-
borné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) 122 – 11,94%, úplné stredné vzdelanie (s maturi-
tou) 134 – 13,11%, vyššie odborné vzdelanie 18 – 1,76%, vysokoškolské vzdelanie 66 – 
6,46%, bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac 8 – 0,78%, nezistené 111 – 
10,86% 

Štruktúra obyvateľov podľa národnosti: slovenská 779 – 76,22%, ukrajinská 68 – 6,65%, 
rómska 59 – 5,77%, maďarská 22 – 2,15%, rusínska 4 – 0,39%, ruská 1 – 0,1%, česká 1 – 
0,1%, iná 2 – 0,2%, nezistená 86 – 8,41% 

Štruktúra obyvateľov podľa ďalšej národnosti: rómska 244 – 75,54%, slovenská 45 – 
13,93%, rusínska 5 – 1,55%, ukrajinská 4 – 1,24%, židovská 2 – 0,62%, maďarská 1 – 
0,31%, turecká 1 – 0,31%, nezistená 21 – 6,5% 

Štruktúra obyvateľov podľa materinského jazyka: slovenský 766 – 74,95%, ukrajinský 73 – 
7,14%, rómsky 73 – 7,14%, maďarský 11 – 1,08%, rusínsky 8 – 0,78%, ruský 1 – 0,1%, špa-
nielsky 1 – 0,1%, slovenský posunkový 1 – 0,1%, iný 2 – 0,2%, nezistený 86 – 8,41% 

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania: rímskokatolícke 412 – 40,31%, pra-
voslávne 243 – 23,78%, gréckokatolícke 118 – 11,55%, svedkovia Jehovovi 11 – 1,08%, 
kalvínske 5 – 0,49%, evanjelické 4 – 0,39%, Cirkev adventistov siedmeho dňa 3 – 0,29%, 
Apoštolská cirkev 1 – 0,1%, bez náboženského vyznania 131 – 12,82%, nezistené 94 – 
9,2%  

 

Novoročná štatistika obyvateľov 

Podľa obecnej evidencie počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Úbrež za posledný rok k 
1.1.2022 stúpol o 10 na 902. V priebehu roka 2021 sa k trvalému pobytu prihlásilo 27 osôb, 
odhlásilo sa 10 osôb. Narodilo sa 9 detí (4 chlapci a 5 dievčat), zomrelo 16 občanov, boli 
uzavreté 4 sobáše. Historicky najvyšší počet obyvateľov bol v obci Úbrež v roku 1900 
(1025), potom počet obyvateľov klesal až do roku 1995 (570), odvtedy obyvateľov 
každoročne pribúda. 

V roku 2021 sa narodili: 

Lukáš Gadžo 
Renáta Tomášová 
Thomas Balog 
Patrícia Kišová 
Marek Kováč 
Sofia Skybová 
Loriana Bíla 
Andrej Oravec 
Melek Mikerová 
 
V roku 2021 zomreli: 

Zuzana Serbáková 89-ročná 
Slávka Kováčová 40-ročná 



Ľuboslava Serbáková 61-ročná 
Miroslav Kašaj 55-ročný 
Juraj Fedorčák 89-ročný 
Jozefína Kováčová 61-ročná 
Július Beňo 81-ročný 
Anna Hricíková 80-ročná 
Roman Sucher 32-ročný 
Koloman Miker 47-ročný 
Anna Varmeďová 80-ročná 
Irena Kelemenová 86-ročná 
Martin Kováč 32-ročný 
Anna Szinaiová 55-ročná 
Ferdinand Szollosi 59-ročný 
Mária Drotárová 87-ročná 
 
V roku 2021 sa zosobášili: 

Nikolas Pužo a Daniela Nistorová 
Gabriel Timko a Ing. Zuzana Štofová 
Ing. René Serbák a Dominika Škotková 
Ing. Ján Sabovčík a Mgr. Lucia Sinčáková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


